Notificare de confidențialitate
Burse de merit

SILCOTUB S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Zalău, B-dul Mihai Viteazu, Nr. 93, Jud Sălaj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Sălaj, cu nr. de ordine J31/363/2006, cod
unic de înregistrare RO 15117182, (denumita în continuare „Societatea”).

Pentru programul denumit „Burse de merit” Societatea va colecta, prin formulare electronice, date cu caracter
personal ale elevilor școlilor care participă la Program constând în: (i) date generale ale elevilor, acestea
incluzând: date cu caracter personal, numele complet, data nașterii, vârsta, sexul, numărul de identificare,
dacă există, domiciliul, numărul de telefon, numărul de mobil, adresa de poșta electronică; (ii) date privind
situația școlară, în special numele unității de învățământ de care aparțin, anul sau semestrul școlar și media
generală; (iii) date privind existența altui membru de familie care candidează în cadrul programului, relația de
rudenie, unitatea de învățământ de care aparține, existența unei rude care lucrează în cadrul Societății, dacă
primesc sau au primit anterior o altă bursă și cuantumul acesteia; (iv) date ale tatălui, mamei sau tutorelui
participantului, incluzând date cu caracter personal: numele complet, relația de rudenie cu candidatul, data
nașterii, vârsta, numărul de telefon, numărul de mobil, adresa de poșta electronică, unitatea sau societatea la
care lucrează; (v) imagini fotografice și video din timpul desfășurării programului; (vi) numere de conturi
bancare pentru depunerea cuantumului burselor, doar în cazul participanților cărora li se acordă această
prestație. Datele cu caracter personal, datele cu caracter personal de natură patrimonială și datele sensibile cu
caracter personal vor fi utilizate în următoarele scopuri: selectarea candidaților, acordarea bursei și întocmirea
statisticilor Programului. Dat fiind faptul că se află în sfera dezvoltării sociale a Comunității, datele vor putea fi
supuse unei proceduri de decuplare pentru întocmirea statisticilor care se vor publica în cele din urmă în medii
de comunicare interne, pagini de internet și conturi de rețele sociale ale Societății, însă statisticile respective
nu vor conține referințe la datele unei anumite persoane. Pentru acordarea burselor se vor lua în considerare
doar rezultatele și performanțele școlare ale participanților.

Scopul este crearea unei platforme de aplicații online pentru bursele de merit și bursele tehnice
TenarisSilcotub adresate liceenilor din cele 3 comunități: Zalău, Călărași și Câmpina.

Cele de mai sus sunt considerate „Date cu caracter personal” și/sau „Date sensibile cu caracter personal”
și/sau Date cu caracter personal de natură patrimonială sau financiară și sunt supuse reglementărilor cuprinse
în Legea Federală privind protecția Datelor cu caracter personal aflate în posesia persoanelor fizice și în
Regulamentul acesteia (denumite în continuare „Legea”), drept pentru care se emite această NOTIFICARE DE
CONFIDENŢIALITATE:

În momentul semnării solicitării dumneavoastră de înscriere în formă tipărită sau în momentul trimiterii
formularului electronic al Programului „Burse de merit”: (i) acceptați că aveți suficientă capacitate în
conformitate cu legile aplicabile pentru reprezentarea minorilor a căror înscriere și participare se solicită, că
soțul/soția și tutorele copiilor dumneavoastră, dacă este cazul, au autorizat dezvăluirea datelor cu caracter
personal referitoare la persoana lor, dezvăluite în formularul de înscriere la program; (ii) acceptați în numele
dumneavoastră și în calitate de reprezentant al minorilor a căror înscriere și participare se solicită, precum și în
numele soțului/soției și al tutorelui copiilor, dacă este cazul, termenii prezentei Notificări de confidențialitate; și
(iii) în numele dumneavoastră, în calitate de reprezentant al minorilor respectivi, al soțului/soției și al tutorelui
copiilor dumneavoastră, dacă este cazul, vă dați consimțământul pentru ca Societatea să utilizeze datele cu
caracter personal, în conformitate cu termenii și în scopurile indicate în prezenta Notificare de confidențialitate.

Pentru limitarea utilizării sau dezvăluirii datelor, Societatea dispune de dispozitive de securitate fizică și
informatică, acestea împiedicând modificarea, distrugerea, utilizarea, accesul sau prelucrarea neautorizată a
informațiilor, și, după caz, detectând accesarea de către persoanele neautorizate și identificându-le în scopul
aplicării acțiunilor, măsurilor și sancțiunilor corespunzătoare care se impun.

Vi se aduce la cunoștință faptul că puteți, în orice moment, în condițiile transmiterii unui document care
cuprinde justificarea și motivarea și are semnătura olografă sau digitală, adresat Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,, înaintat cu semnătura autografă la sediul aflat în Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România sau trimis prin poștă
electronică la adresa anspdcp@dataprotection.ro atașând mijloace de identificare oficială:

(i)

Să vă exercitați dreptul de acces, rectificare, anulare și obiecție;

(ii)

Să revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; sau

(iii)

Să limitați utilizarea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Documentul sau corespondența electronică transmis/transmisă trebuie să descrie în mod clar și precis datele
cu caracter personal cu privire la care doriți să exercitați dreptul care vă revine și motivul pentru exercitați unul
dintre drepturile menționate. În cazul rectificării, trebuie să indicați modificările care trebuie efectuate, atașând
documentația care vă susține solicitarea. Societatea își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare
care să permită identificarea dumneavoastră ca titular sau reprezentant al titularilor datelor cu privire la care se
solicită accesul, rectificarea, anularea, ridicarea obiecțiilor, revocarea consimțământului sau limitarea utilizării
sau dezvăluirii.

În ceea ce privește imaginile fotografice și video, prezenta Notificare de confidențialitate se referă doar la
persoanele desemnate de către Societate în acest scop, care vor purta, în orice moment, o legitimație care să
permită identificarea acestora drept persoane autorizate pentru realizarea imaginilor. Societatea nu este
responsabilă pentru realizarea imaginilor fotografice sau video și/sau pentru dezvăluirea acestora
atunci când acestea au fost realizate de către o persoană neautorizată sau de către un terț.
Prin natura lor, imaginile fotografice sau video și datele care vor fi difuzate în mediile accesibile publicului și de
comunicare interne ale Societății, cum ar fi paginile de internet, rețelele sociale, revistele, mediile de
comunicare internă, sau transmise „live” prin medii electronice, nu pot fi controlate cu privire la copierea și
divulgarea către terți odată ce au fost dezvăluite. Prin urmare, sunteți conștient și acceptați acest lucru în
numele dumneavoastră și în numele minorilor reprezentați, a căror înscriere se solicită, și acceptați, de
asemenea, în mod irevocabil că drepturile de anulare și obiecție cu privire la datele prevăzute în prezentul
alineat pot fi exercitate numai anterior dezvăluirii informațiilor, în caz contrar acestea fiind limitate la ștergerea
datelor din arhivele Societății. Societatea nu dezvăluie, în niciun caz, date cu caracter personal care se referă
la aspecte financiare sau patrimoniale, nici cele care se referă la domiciliul sau calificativele participanților la
program prin mediile accesibile publicului.

Acceptând prezenta Notificare de confidențialitate, sunteți de acord în numele dumneavoastră și în numele
minorilor reprezentați, precum și în numele soțului/soției, dacă este cazul, ca datele cu caracter personal
colectate în cadrul programului „Burse de merit” să poată fi transferate oricăreia dintre societăţile afiliate,

filialele sau entitățile conexe ale Societății, precum și unităților de învățământ care participă la selectarea
bursierilor.

Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi primită
de către Societate în orice moment și la solicitarea dumneavoastră expresă. Însă Societatea își rezervă dreptul
de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale impuse
acesteia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica și actualiza prezenta notificare de confidențialitate, în condițiile
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web http://www.tenaristamsa.com/avisodeprivacidad/, cu respectarea strictă a legii, a criteriilor doctrinare,
jurisprudențiale, a dispozițiilor interne și a celorlalte norme aplicabile.
Vă aducem la cunoștință că Societatea a desemnat o persoană responsabilă cu aplicarea Politicii de protecție
a datelor cu caracter personal în cadrul Tenaris S.A. și al societăților afiliate. Puteți contacta persoana
respectivă în orice moment dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către Societate.
Doamna Andreina Ostos Rosales
BCCO – DPO Business Conduct Compliance Officer (Responsabil Conformitate Conduită în Afaceri) –
Responsabil Protecția Datelor
Av. L. N. Alem 1067, piso 28
Buenos Aires, Argentina.
Telefon: +54 (11) 4018-2777
E-mail: SIDGDPP@tenaris.com

Data:..................................................................................................................................
Prenumele:........................................................................................................................
Numele:.............................................................................................................................
Act de Identitate (*în cazul unui minor, actul de identitate al tutorelui):.............................

Semnătura

